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Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του Κυπριακού 
Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων  

από τα Φαρμακεία  
 
 
 
 
 

Έκδοση εγγράφου: 2η  
Ημερ. 10/09/2020 

 
 
 

  

Εξαιρετικά Σημαντικό: 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του εγγράφου αυτού είναι η 1η  Οκτωβρίου 2020 

Οι κατευθυντήριες γραμμές στο έγγραφο αυτό ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή του από 
νέα έκδοση.  

Οι όποιες αναφορές στο έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες οι οποίες σας 
αποστέλλονται με επιστολές/εγκυκλίους από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.  

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στις κατευθυντήριες γραμμές κριθούν απαραίτητες από 
τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ή τον ΚΟΕΦ  θα περιλαμβάνονται σε νέες εκδόσεις του 
εγγράφου αυτού και θα σας κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε καθορίσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα 
ΚΟΕΦ.  



Page | 2 
 

Εισαγωγή 

Με βάση τα αρθρα 11 – 13 και 25 – 30 του κατ’ εξουσιοδότη Κανονισμού 2016/161 της 
Επιτροπής, τα φαρμακεία, έχουν την νομική υποχρέωση από τις 9/2/2019 να προβαίνουν σε 
έλεγχο αυθεντικότητας των φαρμακευτικών προιόντων για ανθρώπινη χρήση που εμπίπτουν 
στις πρόνοιες του Κανονισμού, πριν τη διάθεσή τους στο κοινό.  

Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει οπτική εξέταση του μηχανισμού ανίχνευσης παραποίησης και 
τον έλεγχο του δισδιάστατου, μοναδικού για το κάθε κουτί, κωδικού αναγνώρισης 2D data 
matrix, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού που έχετε εγκαταστήσει στα φαρμακεία σας. 

Με στόχο την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία του 
Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με τον 
ΚΟΕΦ είχαν δώσει χρονική περίοδο προσαρμογής των χρηστών και σταθεροποιήση του 
συστήματος η οποία τερματίζεται την 31η Σεπτεμβρίου 2020. 

Από 1η Οκτωβρίου όλα τα φαρμακεία θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις διαδκασίες που 
καταγράφονται στο παρόν έγγραφο. 

 

Κουτιά που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού και πρέπει να ελέγχονται από τα 
φαρμακεία 

 

Τα 4 στοιχεία PC, SN EXP και Batch ενοποιούνται δημιουργώντας ένα μοναδικό κωδικό 
αναγνώρισης για το κάθε κουτί (Unique Identifier). 

O μοναδικός αυτός κωδικός καταχωρείται στο 2D barcode που φαίνεται στην εικόνα πιο πάνω 
και είναι αναγνώσιμος με τη χρήση κατάλληλα ρυθμισμένου 2D - σαρωτή (scanner). 
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Κουτιά φαρμάκων και άλλων προϊόντων που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού 
και δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα. Τα κουτιά αυτά διατίθενται χωρίς έλεγχο από το 
μηχναγραφικό σύστημα επαλήθευσης. Δείτε τα παραδείγματα πιο κάτω: 

 

 

 

Επίσης, κουτιά που υπήρχαν διαθέσιμα προς πώληση πριν τις 9/2/2019 και δεν έχουν το 
μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (Unique Identifier) ή/και τον μηχανισμό ανίχνευσης 
παραποίησης μπορούν να διατίθενται προς πώληση, μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους, χωρίς 
να ασκείται έλεγχος επαλήθευσής τους.  Δείτε τα παραδείγματα πιο κάτω: 
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Οι κωδικοί πιο κάτω δεν έχουν σχέση με το σύστημα επαλήθευσης φαρμάκων και δεν 
πρέπει να σαρώνονται 

 

 

 

Ποιο Κωδικό θα πρέπει να σαρώνετε? 
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Πως ελέγχονται τα προϊόντα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού? 

Διαθέσιμες Λειτουργίες του Συστήματος 

 Λειτουργία  Περιγραφή 

1 Verify (Επαλήθευση) 
 

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό το σύστημα επαληθεύει 
την αυθεντικότητα ενός κουτιού. Με τη λειτουργία Verify 
μπορούμε να ελέγξουμε αν το κουτί έχει κάποιο πρόβλημα. 
Η διαδικασία Verify μπορεί να γίνεται και κατά την παραλαβή 
των προϊόντων στο φαρμακείο και μπορεί να επαναληφθεί 
όσες φορές χρειάζεται αφού δεν διαφοροποιεί την 
κατάσταση το κουτιού στη βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ. 
 
(Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ο σαρωτής (scanner) μπορούμε 
να συμπληρώσουμε μόνο τα πεδία PC και SN με το 
πληκτρολόγιο μας για όλες τις λειτουργίες από 1-6 στον 
πίνακα)  

2 Supply ή Decommission 
(Πώληση ή Απενεργοποίηση) 
 

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό το σύστημα επαληθεύει 
και διαφοροποιεί την κατάσταση του συγκεκριμένου κουτού 
στη βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ σε Supplied. Τη διαδικασία 
αυτή πρέπει να την κάνουμε ΜΟΝΟ όταν θα πουλήσουμε ένα 
προϊόν και μπορεί να επαναληφθεί μέχρι 9 φορές από το ίδιο 
φαρμακείο/location για το ίδιο κουτί χωρίς τη δημιουργία 
Alert επιτρέποντας την πώληση μερικής ποσότητας. (μέχρι 9 
επαναλήψεις).  

3 Reintroduce (Επαναφορά) 
 

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό μπορούμε να 
επαναφέρουμε ένα κουτί σε ενεργό, για να είναι ξανά 
διαθέσιμο προς πώληση (π.χ. όταν ακυρωθεί μια πώληση). 
Αυτή η πράξη μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο 
φαρμακείο/location και σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 10 
μέρες από την ημερομηνία της πώλησης. 

4 Mark as destroyed (Αφαίρεση από 
το σύστημα ως κατεστραμμένο) 

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό διαφοροποιούμε την 
κατάστασή ενός κουτιού σε κατεστραμμένο στη βάση 
δεδομένων του ΚΟΕΦ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 
ανατρέψιμη και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πριν την 
χρησιμοποιήσουμε  

5 Mark as sample (Αφαίρεση από το 
σύστημα ως δείγμα) 

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό το σύστημα επαληθεύει 
και διαφοροποιεί την κατάσταση του κουτού σε δείγμα, στην 
βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ. Η λειτουργία αυτή είναι ΜΟΝΟ 
για έκδοση δειγμάτων που μπορεί να σας ζητηθούν από την 
Αρμόδια Αρχή. 

6 Undo mark as sample. Επαναφορά 
προϊόντος που είχε σημανθεί σαν 
δείγμα σε ενεργό 
 

Σαρώνοντας τον δισδιάστατο κωδικό μπορούμε να 
επαναφέρουμε ένα κουτί, σε ενεργό, για να είναι ξανά 
διαθέσιμο προς πώληση (π.χ. αν επιστραφεί από την Αρμόδια 
Αρχή). Αυτή η πράξη μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο 
φαρμακείο/location και σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 10 
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μέρες από την αρχική ημερομηνία που καθορίστηκε ως 
δείγμα. 

Τι είναι τα ALERTS? 

Τα ALERTS είναι προειδοποιήσεις που μπορεί να προκληθούν σαρώνοντας, μέσω του 
λογισμικού του φαρμακείου σας, τον δισδιάστατο κωδικό του ΚΟΕΦ για διεκπεραίωση των  
λειτουργιών 1 - 6 που αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα  ενός κουτιού φαρμάκου. Τα 
ALERTS εμφανίζονται όταν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον δισδιάστατο κωδικό δεν 
αντιστοιχούν με αυτά που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του ΚΟΕΦ για το συγκεκριμένο 
κουτί.  

Τα ALERT μπορεί να είναι εσφαλμένες προειδοποιήσεις (False Alerts) που οφείλονται σε 
κάποιο τεχνικό ή διαδικαστικό πρόβλημα. Τέτοια προβλήματα αφορούν στην ελλιπή 
φόρτωση των απαραίτητων στοιχείων του κουτιού από τους παρασκευαστές, προβλήματα με 
τις ρυθμίσεις του σαρωτή (scanner) σας,  πρόβλημα με το λογισμικό στον υπολογιστή σας ή, αν 
η διαδικασία που ακολουθήσατε αφορά στη σάρωση ενός κουτιού μέσω του λογισμικού του 
ΓεΣΥ, πρόβλημα με το πρόγραμμα περιήγησης (Browser) που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή 

σας.  
 
Παράδειγμα ΑLERT  (Το σύστημα στο φαρμακείο σας μπορεί να εμφανίζει την προειδοποίηση 
με διαφορετικό τρόπο) 
 

Η λήψη κάποιου ALERT δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι, το κουτί που έχετε σαρώσει αφορά 
σε ψευδεπίγραφο φάρμακο αλλά ότι, θα πρέπει να γίνει σχετική διερεύνηση όπως 
περιγράφεται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 1 για επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του. 

Επί του παρόντος, όταν σαρώνετε προϊόντα του ΓεΣΥ και ταυτόχρονα διεκπεραιώνετε τη 
λειτουργία του ΚΟΕΦ, είναι σημαντικό, να χρησιμοποιείτε τον INTERNET EXPLORER 11 
που όπως διαφάνηκε, ελαχιστοποιεί τον αριθμό των εσφαλμένων προειδοποιήσεων 
(False Alerts).  Η χρήση άλλων Browser όπως Chrome, Edge, Monzila Firefox κ.α. όπως 
έχει διαφανεί, δημιουργεί  False Alerts στο σύστημα. 



Page | 8 
 

 

Τα μηνύματα που θα βλέπετε στην οθόνη σας όταν προκληθεί ένα ALERT στο σύστημα 
καταγράφονται στον πιο κάτω πίνακα.  

Κωδικός Μήνυμα 
Α2 Batch not found 
A3 Serial number not found 
A7 Pack already in requested state 

A24 Status change could not be performed 
A52 Expiry Date mismatch 
A68 Batch ID mismatch 

(Οι κωδικοί δεν εμφανίζονται στο σύστημα επαλήθευσης αλλά στο σύστημα 
NMVS-Alerts που αναφέρεται πιο κάτω) 

 
Τα ALERTS συνοδεύονται από ένα μοναδικό κωδικό Unique Pack Return Code (UPRC). Στο 
παράδειγμα που αναφέρεται προηγουμένως το UPRC είναι CY-0VG-HCX-19Υ-AD2 και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για διερεύνηση του συμβάντος από τον Παρασκευαστή, τους Κατόχους 
Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), την Αρμόδια Αρχή και από τον ΚΟΕΦ. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει 
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και διόρθωσης τεχνικού λάθους, αν υπάρχει. Παρέχεται 
επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης της όλης διαδρομής (Audit trail) του συγκεκριμένου 
κουτιού, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για Ψευδεπίγραφο. Τα ALERTS που 
εμφανίζονται στα φαρμακεία, λαμβάνονται αυτόματα από τον ΚΟΕΦ, τους ΚΑΚ και τις 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.  

Σε περίπτωση που σαρώνετε ένα κουτί φαρμάκου μέσω του συστήματος του ΓεΣΥ και 
εμφανίζεται ένα ALERT τότε, θα πρέπει να σαρώσετε το κουτί με το σύστημα του ΚΟΕΦ 
εκτός του προγράμματος του ΓεΣΥ.  

Αν εκτός του προγράμματος του ΓεΣΥ το κουτί δεν δημιουργεί ALERT τότε μπορείτε να το 
διαθέσετε. Αν όμως συνεχίζει να εμφανίζει το ALERT θα πρέπει να ακολουθήσετε τη 
διαδικασία που καταγράφεται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  

Ως οι τελικοί χρήστες του συστήματος θα πρέπει, να είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε αν 
ένα ALERT οφειλόταν σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο φαρμακείο σας.  
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Πρόγραμμα Διαχείρισης των ALERETS  (NMVS ALERTS)  

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με σχετική επιστολή ο ΚΟΕΦ έχει εξασφαλίσει πρόγραμμα (NMVS 
ALERTS) που σας ενημερώνει για τα Alerts του φαρμακείου σας και επιτρέπει άμεση 
επικοινωνία μεταξύ ΚΟΕΦ και φαρμακείου για διερεύνηση κάποιου ALERT. Το πρόγραμμα 
NMVS ALERTS διατίθεται, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, από τον ΚΟΕΦ και δε χρειάζεται 
εγκατάσταση στον υπολογιστή σας αφού, είναι προσβάσιμο διαδικτυακά.  Μπορείτε να 
εγγραφείτε ακολουθώντας ένα σύνδεσμο (link) που θα σας σταλεί από τον ΚΟΕΦ.  
Προτρέπεστε να επικοινωνήστε άμεσα με τον ΚΟΕΦ (κ. Ελίτα Προκοπίου Τηλ. 22 270095)  για 
διευθέτηση της σύνδεσής σας και τις σχετικές επεξηγήσεις.  

 

Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης (Το σύστημα φαρμακείου βρίσκεται εκτός λειτουργίας ενώ 
έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο) 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν το σύστημα στο φαρμακείο σας βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας, αλλά έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://eva-
cy.nmvo.eu για να συνδεθείτε με το σύστημα EVA – Emergency Verification Application για 
διενέργεια επαλήθευσης/απενεργοποίησης των κουτιών με κωδικούς ΚΟΕΦ πριν διατεθούν 
στο κοινό. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα EVA θα πρέπει καταχωρήσετε το ίδιο email και 
κωδικό που έχετε καθορίσει για την είσοδό σας στην πλατφόρμα (portal). Στο σύστημα αυτό 
καταχωρείτε μόνο τον Κωδικό GTIN (PC) και τον Σειριακό Κωδικό (SN).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -  ALERTS 

Ενέργεια 
 

Μήνυμα από το Σύστημα που 
είναι ALERT 

Ενέργεια Φαρμακοποιού 
 

Σάρωση για 
Επαλήθευση 
(Verification) ή 
Απενεργοποίηση 
(Decommissioning) 
μέσω του σαρωτή σας 

Serial number not found  
 
(Κωδικός Alert A3) 

Αν έχετε σαρώσει τον κωδικό του ΚΟΕΦ μέσω 
του συστήματος του ΓεΣΥ και έχει 
δημιουργηθεί ALERT θα πρέπει να 
επαναλάβετε τη σάρωση στο σύστημα του 
φαρμακείου σας, εκτός ΓεΣΥ.  
Αν εκτός ΓεΣΥ δε δημιουργείται ALERT το κουτί 
μπορεί να διατεθεί αφού, το πρόβλημα ήταν 
τεχνικής φύσεως. 
 
Σε περίπτωση που το κουτί δημιουργεί Alert και 
εκτός του προγράμματος του ΓεΣΥ  
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία. 
 
1. Κρατήστε το κουτί σε καραντίνα στο 

φαρμακείο μέχρι να γίνει σχετική 
διερεύνηση.  

 
2. Εκτυπώστε ή καταγράψτε τον μοναδικό 

αριθμό του Alert (UPRC) που προκάλεσε το 
Alert και σημειώστε τον σε χαρτάκι/ετικέτα 
σε σακουλάκι όπου τοποθετείτε το κουτί.  

 
3. Ενημερώνετε την Αποθήκη/Προμηθευτή 

σας για το πρόβλημα που έχει προκύψει. 
 

4. Αν σε διάρκεια τριών εργάσιμων (3) 
ημερών δεν έχετε ενημέρωση ότι το 
πρόβλημα έχει επιλυθεί επιτρέψτε το κουτί 
στον προμηθευτή σας. Αν στη διάρκεια των 
τριών ημερών έχετε ενημέρωση ότι το 
πρόβλημα έχει επιλυθεί τότε σαρώστε 
ξανά το κουτί και επιβεβαιώστε ότι δεν 
δημιουργεί Alert. Το κουτί μπορεί να 
διατεθεί. 

 
Σημαντικό: Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αν 
σας ζητηθεί ενημέρωση από τον ΚΟΕΦ για το 
συγκεκριμένο ALERT ενημερώστε κατά πόσο το 
πρόβλημα ήταν τεχνικό ή διαδικαστικό μέσω 
του προγράμματος NMVS Alerts και αν έχει 

Σάρωση για 
Επαλήθευση 
(Verification) ή 
Απενεργοποίηση 
(Decommissioning) 
μέσω του σαρωτή σας 

Batch not Found 
 
(Κωδικός Alert A2) 
 
 
Batch ID mismatch 
 
(Κωδικός Alert A68) 
 

Σάρωση για 
Επαλήθευση 
(Verification) ή 
Απενεργοποίηση 
(Decommissioning) 
μέσω του σαρωτή σας 

Expiry date mismatch 
 
(Κωδικός Alert A52) 



Page | 11 
 

επιλυθεί 
 
 

Προσπάθεια 
απενεργοποίησης 
(Decommissioning) 
κουτιού που έχει ήδη 
απενεργοποιηθεί (ήδη 
είναι καταχωρημένο ότι 
έχει ήδη πουληθεί, 
καταστραφεί, κλαπεί, 
αφαιρεθεί κλπ).   
 
 

Pack already in requested 
state,  
 
(Κωδικός Alert Α7) 
 
 
Status change could not be 
performed 
 
(Κωδικός Alert A24) 

Διερευνήστε αν το φάρμακο έχει αφαιρεθεί 
από το σύστημα από κάποιο άλλο σημείο (π.χ. 
δανεισμός από άλλο φαρμακείο ή λάθος της 
Αποθήκης κατά τη διαδικασία επαλήθευσης). 
Κρατήστε σημείωση αν εντοπίσετε το 
πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτό το κουτί 
μπορεί αν διατεθεί. 

 
Αν δεν μπορέσετε επιβεβαιώσετε τα πιο πάνω 
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία. 
 
1. Εκτυπώστε ή καταγράψτε το Alert (UPRC)  
 
2. Επιστρέψτε το  κουτί από όπου το έχετε 

προμηθευτεί. 
 
Σημαντικό: Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αν 
σας ζητηθεί ενημέρωση από τον ΚΟΕΦ για το 
συγκεκριμένο ALERT ενημερώστε κατά πόσο το 
πρόβλημα ήταν τεχνικό ή διαδικαστικό μέσω 
του προγράμματος NMVS Alerts και αν έχει 
επιλυθεί 
 

Προσπάθεια 
επαλήθευσης κουτιού 
για το οποίο έχει ήδη 
προκύψει Alert  

A new alert is raised Αν μετά από ενημέρωσή σας ότι, το πρόβλημα 
έχει επιλυθεί σαρώσετε ξανά το κουτί και αν 
αυτό δημιουργεί και πάλι Alert τότε, θα 
παραμένει σε καραντίνα στο φαρμακείο για 
περίοδο τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία αυτή.  
 
Εκτυπώνετε ή καταγράφετε το νέο Alert (UPRC) 
και ενημερώνετε την Αποθήκη/Προμηθευτή σας 
ότι το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί. 
 
Αν σε διάρκεια τριών εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία της νέας σάρωσης το πρόβλημα 
δεν έχει επιλυθεί τότε, επιστρέψτε το κουτί 

Προσπάθεια 
απενεργοποίησης 
κουτιού για το οποίο 
έχει ήδη προκύψει Alert 

A new alert is raised 
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στον προμηθευτή σας. 
 
Σημαντικό: Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αν 
σας ζητηθεί ενημέρωση από τον ΚΟΕΦ για το 
συγκεκριμένο ALERT ενημερώστε κατά πόσο το 
πρόβλημα ήταν τεχνικό ή διαδικαστικό μέσω 
του προγράμματος NMVS Alerts και αν έχει 
επιλυθεί 

Χρήση πληκτρολογίου 
αντί σαρωτή 
 
Λανθασμένη 
καταχώρηση του 
σειριακού κωδικού (SN) 
πέραν επιτρεπόμενου 
αριθμού φορών. 

Serial number not found 
 
(Κωδικός Alert A3) 

Διερεύνηση για διαπίστωση διαδικαστικού 
λάθους. Καταχώρηση σωστού κωδικού στο 
σύστημα και διάθεσή του του κουτιού σύμφωνα 
με την αρχική σας πρόθεση.  
 
Κρατήστε σημείωση με τα στοιχεία του 
συμβάντος Alert (UPRC) ημερομηνία, στοιχεία 
φαρμάκου, κωδικός κουτιού (SN) σε περίπτωση 
που θα ερωτηθείτε) 
 
Σημαντικό: Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αν 
σας ζητηθεί ενημέρωση από τον ΚΟΕΦ για το 
συγκεκριμένο ALERT ενημερώστε κατά πόσο το 
πρόβλημα ήταν τεχνικό ή διαδικαστικό μέσω 
του προγράμματος NMVS Alerts και αν έχει 
επιλυθεί 

Χρήση πληκτρολογίου 
αντί σαρωτή 
 
Λανθασμένη 
καταχώρηση του αρ. 
Παρτίδας (Batch) ή της 
ημερομηνίας λήξης - 
Exp. Date πέραν του 
επιτρεπόμενου αριθμού 
φορών.  
 
 

Batch not found,  
Batch ID ή Expiry Date 
mismatch, an alert is raised 
 
     (Κωδικός Alert A68) 

ή 
     (Κωδικός Alert A52) 
 
(Το πρόβλημα αυτό αποφεύγεται 
αν συμπληρώσετε μόνο τα πεδία 
PC και SN με το πληκτρολόγιο και 
προχωρήσετε σε επαλήθευση ή 
απενεργοποίηση, χωρίς την 
συμπλήρωση των πεδίων Batch 
ID ή/και Expiry Date) 

Διερεύνηση για διαπίστωση διαδικαστικού 
λάθους. Καταχώρηση του σωστού Batch No. ή 
του σωστού  Exp. Date στο σύστημα και 
διάθεσή του κουτιού σύμφωνα με την αρχική 
σας πρόθεση.  
 
Κρατήστε σημείωση με τα στοιχεία του 
συμβάντος Alert (UPRC) ημερομηνία, στοιχεία 
φαρμάκου, κωδικός κουτιού (SN) σε περίπτωση 
που θα ερωτηθείτε 
 
Σημαντικό: Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αν 
σας ζητηθεί ενημέρωση από τον ΚΟΕΦ για το 
συγκεκριμένο ALERT ενημερώστε κατά πόσο το 
πρόβλημα ήταν τεχνικό ή διαδικαστικό μέσω 
του προγράμματος NMVS Alerts και αν έχει 
επιλυθεί 
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ΕΞΑIΡEΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝ ΚΑΤΑ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΧΕΤΕ 
ΕΥΛΟΓΕΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ 
ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Εκτός από τα Alerts το σύστημα εμφανίζει Επισημάνσεις που έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση 
του φαρμακοποιού για ένα συμβάν στο σύστημα. Αυτές είναι ορατές μόνο στην οθόνη του 
υπολογιστή που έχουν προκληθεί. Η διαχείριση των επιφυλάξεων εναπόκειται στη κρίση του 
φαρμακοποιού και στην εμπορική σχέση που έχει με τον προμηθευτή του. Η πιο συνήθης 
αντιμετώπιση των επισημάνσεων περιλαμβάνετε στον πιο κάτω Πίνακα:  
 
Περίπτωση  Επισημάνσεις από το Σύστημα Ενέργεια Φαρμακοποιού 

Κωδικός 2D μη συμβατός (Δεν 
υπάρχει δηλαδή Unique Identifier)  

Product code invalid or serial no. 
invalid or batch id invalid or 
expiry date invalid  
 
 
 
 

Ελέγχετε αν το κουτί εμπίπτει στις 
πρόνοιες του κανονισμού (είναι 
συνταγογραφούμενο φάρμακο?). 
Αν δεν εμπίπτει, τότε μπορεί να 
διατεθεί χωρίς έλεγχο ΚΟΕΦ. 
 
Επίσης, το κουτί μπορεί να 
διατεθεί, έστω και αν εμπίπτει 
στις πρόνοιες του κανονισμού, 
νοουμένου ότι ήταν διαθέσιμο 
προς πώληση πριν τις 9/2/2019  

Υπάρχουν ελλιπή στοιχεία στο 2D 
barcode. Π.χ. λείπουν, ο Κωδικός 
Προϊόντος (GTIN ή PC), ή ο Σειριακός 
Κωδικό (SN), ή ο αριθμός Παρτίδας 
(Batch ID) ή η Ημερομηνία λήξεως 
(exp) 

Missing 
product code  
or serial no.  
or batch id  
or expiry date  

O κωδικός δεν είναι αναγνωρίσιμος. 
Το προϊόν δεν έχει φορτωθεί στο 
Σύστημα του ΚΟΕΦ ή σε κάποιο άλλο 
Σύστημα στην Ευρώπη 

Product Code is unknown Ελέγχετε αν το κουτί εμπίπτει στις 
πρόνοιες του κανονισμού (είναι 
συνταγογραφούμενο φάρμακο?). 
Αν δεν εμπίπτει τότε μπορεί να 
διατεθεί χωρίς έλεγχο ΚΟΕΦ. 
 
Επίσης, το κουτί μπορεί να 
διατεθεί, έστω και αν εμπίπτει 
στις πρόνοιες του κανονισμού, 
νοουμένου ότι ήταν διαθέσιμο 
προς πώληση πριν τις 9/2/2019 

Ο Κωδικός και τα στοιχεία είναι ορθά 
αλλά δεν υπάρχει στο κουτί ο 
μηχανισμός ανίχνευσης 
παραποίησης  - δεν καλύπτονται 
όλος οι πρόνοιες του κανονισμού 

Pack is active or set in request 
state (άρα όλες οι ενδείξεις του 
συστήματος είναι θετικές εκτός 
από το ότι, δεν υπάρχει στο 
κουτί ο μηχανισμός ανίχνευσης 
παραποίησης  

Ελέγχετε αν το κουτί εμπίπτει στις 
πρόνοιες του κανονισμού (είναι 
συνταγογραφούμενο φάρμακο?). 
Αν δεν εμπίπτει τότε μπορεί να 
διατεθεί χωρίς έλεγχο ΚΟΕΦ. 
 
Επίσης, το κουτί μπορεί να 
διατεθεί, έστω και αν εμπίπτει 
στις πρόνοιες του κανονισμού, 
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νοουμένου ότι ήταν διαθέσιμο 
προς πώληση πριν τις 9/2/2019 

Επαλήθευση κουτιού που έχει λήξει Pack is expired, no alert  
 
 
Το διαχειρίζεστε ανάλογα με τη 
εμπορική σχέση μεταξύ 
προμηθευτή και φαρμακείου (π.χ. 
το επιστρέφετε ή το 
καταστρέφετε)  
  

Επαλήθευση κουτιού που έχει 
ανακληθεί 

Pack is recalled, no alert 

Επαλήθευση κουτιού που έχει 
ανακληθεί 

Pack is withdrawn, no alert 

Απενεργοποίηση κουτιού που έχει 
λήξει 

Pack is expired, no alert. 
Decommissioning not allowed 

Απενεργοποίηση κουτιού που έχει 
ανακληθεί 

Pack is recalled, no alert. 
Decommissioning not allowed 

Απενεργοποίηση κουτιού που έχει 
αποσυρθεί 

Pack is withdrawn.  
Decommissioning not allowed 

Προσπάθεια επαλήθευσης κουτιού 
που έχει ήδη απενεργοποιηθεί στο 
σύστημα από τον ίδιο καταχωρημένο 
χώρο (ίδιο φαρμακείο/location) 

Pack is already in the request 
state, no alert 

Αν η προσπάθεια επαλήθευσης 
έγινε με σκοπό να διερευνηθεί 
κατά πόσο ένα κουτί έχει 
καταχωρηθεί π.χ. ως 
καταστραμμένο τότε δε χρειάζεται 
να γίνει κάποια άλλη ενέργεια.  

Επαναφορά κουτιού από το ίδιο 
σημείο (ίδιο φαρμακείο/location) σε 
ενεργό (active) μέσα σε 10 μέρες 
από την απενεργοποίηση του 
(σημαντικό: δεν μπορεί να γίνει από 
άλλο φαρμακείο/location) 

Pack is activated, no alert Επαναφορά του κουτιού στο 
απόθεμα του φαρμακείου 
 
 
 
 

Προσπάθεια επαναφοράς κουτιού 
από διαφορετικό φαρμακείο location 
σε ενεργό (active) μέσα σε 10 μέρες 
από την απενεργοποίηση του  

The pack cannot be reactivated, 
no alert 

Επιβεβαιώστε ότι το συγκεκριμένο 
κουτί έχει απενεργοποιηθεί από 
άλλο σημείο ή αν έγινε κάποιο 
λάθος κατά τη διαχείρισή του. 
Διαχειριστείτε το κουτί αναλόγως 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές προς Φαρμακοποιούς 07092020 


